
 

 

 

 

 

 

 
Arbetsterapeuters erfarenheter av 
rehabiliterande åtgärder för övre extremitet 
efter stroke 
En kvalitativ intervjustudie  

 

Occupational therapists experiences of upper 
extremity stroke rehabilitation 
A qualitative interview study 

 

Författare: Fanny Pettersson och Emma Vallgren  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösttermin 2017 

Examensarbete: Grundnivå, 15 hp  

Huvudområde: Arbetsterapi 

Arbetsterapeutprogrammet 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Sofia Tavemark, Leg. Arbetsterapeut, Örebro Kommun  

Examinator: Marie Holmefur, universitetslektor, Örebro universitet  



 

Örebro Universitet  
Institutionen för hälsovetenskaper 
Arbetsterapi 
 
Arbetets art: Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, inom ämnet arbetsterapi  
 
Svensk titel: Arbetsterapeuters erfarenheter av rehabiliterande åtgärder för övre extremitet 
efter stroke  
 
Engelsk titel: Occupational therapists experiences of upper extremity stroke rehabilitation 
 
Författare: Fanny Pettersson och Emma Vallgren  
 
Datum: 2018-01-09 
 
Antal ord: 6957 
 
Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 30 000 personer årligen av stroke. 
Skadan kan ge upphov till funktionsnedsättningar och begränsa personens möjlighet till att 
delta i vardagliga aktiviteter. Den arbetsterapeutiska rehabiliteringen för patienter som 
drabbats av stroke består av träning i aktivitet som syftar till att stärka/bibehålla eller 
kompensera för den nedsatta funktionen. Bobath är ett angreppssätt som 
arbetsterapeuterna kan använda för att lära patienten utföra rätt rörelser. Det finns också 
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1. Introduktion 
Stroke är en av de tre vanligaste sjukdomarna som orsakar dödsfall i Sverige (1). Beroende på 
patientens funktionsnedsättningar upprättas en rehabiliteringsplan som syftar till att återskapa 
eller bibehålla funktionsförmåga, öka självständigheten och bidra till ett aktivt deltagande i 
dagliga aktiviteter. Den akuta rehabiliteringen sker på en strokeenhet inom slutenvården och 
fortsätter därefter inom öppenvården (1). Idag kan forskningen påvisa evidens för att olika 
åtgärder för övre extremitet ger effekt vid rehabilitering efter stroke (2–7). Ökad kunskap om 
arbetsterapeuternas erfarenheter av att arbeta med rehabiliterande åtgärder kan främja 
patienternas vård genom att belysa arbetsterapeuternas erfarenheter kring faktorer och 
åtgärder som har betydelse för rehabiliteringen.  
 

2. Bakgrund  
2.1 Stroke  
Det nationella kvalitetsregistret Riksstroke (8) visar att cirka 30 000 personer årligen drabbas av 
stroke i Sverige. Världshälsoorganisationen (WHO) (9) definierar stroke som ”ett avbrott av 
blodtillförsel till hjärnan” där de vanligaste orsakerna är att det uppstår en blodpropp eller 
blödning (9). Stroke kan delas upp i hjärninfarkt som utgör 85% av de drabbade, intracerebrala 
blödningar (10%) samt subaraknoidalblödningar (5%). Riskstroke redovisar även att ca 8000–
12000 personer årligen drabbas av en transitorisk ischemisk attack, även kallad TIA (8). Plötslig 
svaghet/domningar i övre extremitet, talsvårigheter, huvudvärk samt nedsatt balans är vanliga 
symtom (9). Nedsättningarna som uppkommer efter stroke drabbar oftast ena sida av kroppen 
vilket gör att individens utförande av aktiviteter kan förändras. Utförandet kan skilja sig från att 
inte kunna göra någonting alls till att kunna utföra aktiviteten men på ett annat sätt än tidigare. 
Till följd av ett förändrat aktivitetsutförande påverkas individernas vanor och rutiner där 
meningsfulla aktiviteter kan gå förlorade (10). Rökning, högt blodtryck, diabetes, förmaksflimmer 
samt otillräcklig fysisk aktivitet är faktorer som ökar risken att drabbas av stroke och orsaka 
förändringar i det dagliga livet (1). 
 

2.2 Arbetsterapi 
Arbetsterapeutens fokus ligger på att arbeta med aktivitet i dagliga livet (ADL) som möjliggör 
tillfredsställelse och engagemang i aktiviteter, vilket bidrar till att individen upplever emotionellt 
och fysiskt välbefinnande (11). Model of human occupation (MOHO) definierar aktiviteter i 
dagliga livet som ”de sysslor vi ägnar oss åt för att ta hand om oss själva”. Även International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) definierar aktivitet som ”en persons 
genomförande av en uppgift eller handling” (12). Detta kan exempelvis vara att städa, äta, sköta 
personlig hygien eller arbeta (11).  
 

Den arbetsterapeutiska rehabiliteringen består av träning i aktivitet som syftar till att 
stärka/bibehålla eller kompensera för den nedsatta funktionen för att möjliggöra utförandet av 
aktiviteter i dagliga livet. För att kunna stärka funktionen i övre extremitet är det viktigt att 
patienten använder rätt rörelsemönster under aktivitet. Processen för att återskapa rätt 
rörelsemönster kan vara tidskrävande men är viktig för att bli självständig och kunna återgå till 
vardagen (13). En betydande del för rehabiliteringen är att patienten tillsammans med 
arbetsterapeuten utformar mål utifrån de aktivitetsproblem som uppstår på grund av patientens 
förändrade förutsättningar (11). Genom att medvetandegöra patientens önskemål och 
perspektiv i utformningen av en behandlingsplan skapas en förståelse för patienten på ett 
djupare plan, på så sätt utvecklas en relation mellan patient och arbetsterapeut. Relationen är 
viktig för att kunna uppnå de bästa förutsättningarna för en lyckad rehabilitering (11).  



 2 

2.2.1 Funktionsnedsättningar som påverkar aktiviteter i vardagen 
Enligt Socialstyrelsen (14) definieras funktionsnedsättning som ”nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga”. En medfödd eller förvärvad skada kan ge upphov till att 
funktionsnedsättningar uppstår, vilket kan resultera i att patientens möjlighet att delta i 
vardagliga aktiviteter begränsas eller helt hindras (14). Tre stora fysiska funktionsnedsättningar 
som kan uppstå i övre extremitet efter stroke är förlamning/muskelsvaghet, spasticitet samt 
nedsatt finmotorik som oftast drabbar ena sidan av kroppen (15). Funktionsnedsättningarna 
visar sig genom försämrad koordination och förmåga att finjustera samordningen mellan muskler 
i utförandet av olika rörelser. Musklerna blir stela, förkortade och orörliga vilket påverkar 
aktivitetsutförandet (15). Funktionsnedsättningarna kan uppstå till följd av skadan men även 
orsakas av immobilitet (15).  
 
Hur stor funktionsnedsättningen blir i övre extremitet efter stroke kan variera från patient till 
patient. En del patienter återhämtar sig snabbt och kan återgå till vardagen medan vissa blir helt 
beroende av andra (16). Efter stroke uppstår aktivitetsbegränsningar som påverkar patientens 
vardag (16). Aktivitetsbegränsningar definieras enligt ICF som ”svårigheter som en person kan ha 
vid genomförande av aktiviteter” (12). Att äta kan påverkas genom svårigheter att använda 
bestick och hålla tallrik/skål på plats, detta kan resultera i att patienten lätt spiller och måltiden 
blir en lång process. Till största del orsakas dessa konsekvenser av muskelsvaghet eller 
förlamning i hand och arm (17). Muskelsvaghet eller förlamning i hand och arm kan även 
innebära svårigheter med att duscha då patienten ska tvätta sig under fötterna, den friska 
armen, på ryggen samt när patienten ska torka sig med handduken (17). Av- och påklädning kan 
bli en tids- och energikrävande process då spasticitet kan göra det svårare att få in armen i 
tröjan. Det är även vanligt att finmotoriken är påverkad i den affekterade handen vilket kan göra 
det svårt att knäppa knappar (17).  

 

2.2.2 Rehabiliterande åtgärder för övre extremitet efter stroke 
Många personer som drabbats av stroke får kvarstående funktionsnedsättningar i övre 
extremitet vilket påverkar individens funktion och aktivitetsutförande (3). För att återfå 
funktioner som muskelstyrka, finmotorik och minska spasticitet är det avgörande att åtgärderna i 
rehabiliteringen sker intensivt och repetitivt (7). I rehabiliteringen av spasticitet och 
muskelsvaghet kan arbetsterapeuterna använda sig av Bobaths angreppssätt. Metoden går ut på 
att försöka hämma onormala rörelsemönster och ersätta dessa med normala rörelser för att på 
så sätt framkalla rätt sensorisk information för motorisk inlärning. Målet är att patienten ska lära 
sig hur rätt rörelser känns (18). Det finns även olika typer av rehabiliterande åtgärder som också 
påvisar evidens för ökad funktion i övre extremitet efter stroke, bland annat bilateral träning, 
spegelterapi och Constraint Induced Movement Therapy (CI-terapi) (2–7). 
 

Bilateral träning är en åtgärd som syftar till att patienten använder sin friska hand och arm för att 
främja funktion och rörelse i den försvagade sidan. Åtgärden utförs genom att händerna kopplas 
ihop till en enhet och utför symmetriska rörelser (7). I två studier (6,7) jämförs bilateral träning 
med unilateral träning där evidens framkommer att bilateral träning är en mer effektiv metod för 
att öka rörelsen i den försvagade sidan (6,7). Till skillnad från bilateral träning som involverar 
båda händerna och armarna i rehabiliteringen finns det även evidens för spegelterapi och CI-
terapi som enbart involverar en hand och arm (2–5). Vid spegelterapi placeras den försvagade 
sidan bakom spegeln och därefter utförs rörelseträning med den friska handen och armen. Detta 
utförs för att patientens hjärna genom illusioner i spegeln ska uppfatta att rörelsen sker med den 
försvagade sidan (3). En studie säger att spegelterapi visar förbättring efter behandling och även 
efter sex månaders uppföljning (3). En annan studie konstaterar att spegelterapi i kombination 
med andra arbetsterapeutiska åtgärder har evidens för att öka funktionen i övre extremitet (2). 
Den andra åtgärden som använder en hand i rehabiliteringen är CI-terapi, skillnaden är dock att 
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patienten arbetar med den försvagade sidan istället för den friska. CI-terapi innebär att 
patientens friska hand täcks med en vante för att tvinga fram användningen av den försvagade 
handen i dagliga aktiviteter (4). Två studier har påvisat effekt på förbättrad ADL-förmåga och 
handfunktion för CI-terapi i grupp och i hemmet (4,5). Evidens finns även för att åtgärden ger en 
långvarig effekt och kan bibehållas upp till tre månader. I studien där CI-terapi utfördes i grupp 
upplevde deltagarna en positiv tillfredställelse för en känsla av gemenskap. Gruppen sågs både 
som ett stöd och en drivande faktor (4).  
 

2.3 Problemområde 
Det finns åtgärder med påvisad evidens som visar goda resultat när det gäller rehabilitering av 
övre extremitet efter stroke (2–7). Befintliga studier är kvantitativa och påvisar att undersökta 
åtgärder har god effekt för ökad funktion i övre extremitet samt förbättrad ADL-förmåga. Det 
saknas dock kvalitativa studier som belyser erfarenheter av att arbeta med rehabiliterande 
åtgärder för att återfå funktion- och aktivitetsförmåga i övre extremitet efter stroke. En ökad 
kunskap om vilka åtgärder som används och arbetsterapeuternas erfarenhet av att arbeta med 
dessa åtgärder kan främja patientens rehabilitering.  
 

3. Syfte  
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med 
rehabiliterande åtgärder för personer med nedsatt funktion i övre extremitet efter stroke.  
 

4. Metod  
4.1 Design  
Utifrån studiens syfte valdes en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Forskningsmetoden 
användes för att få en djupare förståelse av individens upplevelser och erfarenheter kring ett 
visst fenomen (19). Den kvalitativa metoden valdes då den har en flexibel design samt för att 
kunna fånga helhetsperspektivet kring fenomenet genom narrativa data (19).  
 

4.2 Urval  
Till studien användes ett ändamålsenligt urval för att handplocka personer med kunskap och 
erfarenhet inom området för att kunna besvara syftet (19). För att identifiera relevanta deltagare 
till studien har tre inklusionskriterier använts (19). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle 
vara arbetsterapeuter, arbeta med patienter som drabbats av stroke samt träffa patienterna i en 
intensiv rehabiliteringsfas. För att få variation i urvalet rekryterades personer till studien inom 
två olika kontexter, kommun och landsting där intensiv rehabilitering förekommer. Förfrågan om 
deltagande skickades tillsammans med ett informationsbrev ut till klinikchef för stroke- och 
rehabiliteringsenheter på fem olika sjukhus i Mellansverige. Svar uteblev från två sjukhus medan 
klinikcheferna från de tre andra sjukhusen svarade med kontaktuppgifter till sex möjliga 
deltagare. Författarna kontaktade deltagarna via mail som innehöll detaljerad information om 
studien samt förfrågan om deltagande. Fyra personer tackade ja till att delta och tid/plats för 
intervjun bokades in. Förfrågan skickades även ut till fem olika kommuner. Svar uteblev från två 
kommuner och en kommun avböjde deltagande. Inom två kommuner gav enhetscheferna sitt 
medgivande till att kontakta åtta stycken arbetsterapeuter från verksamheterna. Deltagarna 
kontaktades direkt via mail med informationsbrev och förfrågan om deltagande. Tre 
arbetsterapeuter tackade ja till att delta i studien och tid/plats för intervjun bokades in via mail 
och telefon.  
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Deltagarna bestod av sju kvinnor från sjukhus och kommuner i Mellansverige. Erfarenheten av 
att arbeta med personer som drabbas av stroke var mellan 12–31 år hos deltagarna. Tre av 
deltagarna jobbade på strokeenheter där de träffar patienter i den akuta fasen, en deltagare 
jobbade på en rehabiliteringsenhet dit patienterna kommer efter den akuta fasen och får första 
rehabiliteringen inom landstinget. De sista tre deltagarna jobbade inom kommunal 
dagrehabilitering och träffar patienter efter utskrivningen från sjukhus. 

 

4.3 Datainsamling 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Denna insamlingsmetod gav möjlighet för 
deltagarna att berätta fritt utifrån öppna frågor samt gav författarna utrymme till att ställa 
följdfrågor. En intervjuguide användes för att få en likvärdig struktur under intervjuerna (19). 
Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades utifrån studiens syfte, litteratur samt författarnas 
förförståelse kring området. Intervjuguiden inleddes med frågor kring deltagarnas 
yrkeserfarenhet och fortsatte sedan med huvudfrågorna: Berätta vilka aktivitetsbegränsningar 
du upplever är vanligast till följd av påverkan i övre extremitet efter stroke? Berätta 
tillvägagångssättet när du väljer åtgärd? Berätta vilka åtgärder du använder mest för övre 
extremitet?  
 
Intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplatser. Båda författarna deltog vid intervjuerna där 
en hade huvudansvaret och ställde frågorna, den andra förde anteckningar, skötte tekniken och 
hjälpte till med följdfrågor. Författarna delade på huvudansvaret och intervjuade varannan gång.  
Intervjuerna varade i cirka 40 minuter och spelades in med en digital diktafon. Den första 
intervjun såg författarna som en pilotintervju för att säkerställa om frågorna besvarade studiens 
syfte. Intervjuguiden bedömdes fungera bra och därför användes pilotintervjun även i resultatet.  

 

4.4 Dataanalys 
Vid dataanalysen inspirerades författarna av en induktiv kvalitativ innehållsanalys med fokus på 
det manifesta innehållet (20). Denna analysansats valdes för att granska och analysera det 
insamlade materialet från intervjuerna och urskilja likheter och skillnader i texten (20). De 
inspelade intervjuerna transkriberades och utgjorde analysenheter, de lästes noggrant igenom 
ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild av materialet. Textmaterialet började bearbetas 
genom att identifiera och urskilja meningsbärande enheter som kunde svara till studiens syfte. 
De meningsbärande enheter kondenserades utan att förlora viktig information och benämndes 
därefter med en kod som kort beskrev innehållet. Därefter analyserades koderna för att utläsa 
likheter och skillnader och liknande koder fördes samman under underkategorier. Slutligen 
jämfördes innehållet inom och mellan underkategorierna som sedan resulterade i olika 
kategorier (se tabell 1).  
 

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna.  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori  

Helst ska handen 
användas om det är 
möjligt. Då ska man 
använda den så mycket 
som det bara går, i 
exempelvis 
köksaktiviteter. Här 
jobbar vi jättemycket i 
köksaktiviteter.  

Handen skall 
användas så 
mycket som 
möjligt i 
aktivitet.    

Använda 
handen i 
aktivitet.   

Aktivitetsträning    Rehabiliterande 
åtgärder för att 
främja aktivitet 
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Man har mycket plus 
eller patienten har 
mycket plus av att ha 
ett bra nätverk så det 
är personer 
runtomkring. 
 

Det 
underlättar 
om patienten 
har ett bra 
socialt 
nätverk.  
  

Socialt 
nätverk 
underlättar 
rehabiliterin
gen.  

Socialt 
sammanhang 

Faktorer av 
betydelse för 
rehabilitering  

 

4.5 Etiska överväganden  
Vid genomförandet av studien tog författarna hänsyn till de fyra forskningsetiska huvudkraven: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (21). 
Informationskravet uppfylldes genom att ett informationsbrev skickades ut till enhetschefer och 
varje deltagare där författarna informerade om studiens syfte. Informationsbrevet belyste även 
att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. För att samtyckeskravet skulle 
uppnås fick deltagarna skriva under ett samtyckesbrev i samband med intervjun. Alla insamlade 
uppgifter hanterades av författarna på ett sådant sätt att identifiering av personerna försvåras 
vilket tillgodoser konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet svarade till studiens tillvägagångssätt 
då insamlade uppgifter endast användes till studiens ändamål (21).  
 
Innan genomförandet av studien gjordes en risk-/vinstbedömning för att se så att vinsterna med 
studien var större än möjliga risker (21). Risker med studien var förlorad arbetstid för deltagarna 
och därav förlorad patienttid. Vinsterna med studien bedömdes dock vara större än riskerna då 
resultatet kan belysa faktorer som kan främja patientens rehabilitering.  
 

5. Resultat 
Resultatet beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med rehabiliterande åtgärder 
för personer med nedsatt funktion i övre extremitet efter stroke. Deltagarna berättade att 
majoriteten av de patienter som de träffar är äldre, från 65 år och uppåt. Inom landstinget 
stannar patienterna på avdelningen så länge de är i behov av medicinsk vård. På 
dagrehabilitering bestäms vårdtiden utifrån patientens behov och fortsatta möjligheter till 
utveckling, detta kan variera allt från tre månader och längre. Resultatet presenteras utifrån fem 
kategorier med tillhörande underkategorier som framkom i analysen (se tabell 2).  
 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier.  

Kategorier  Underkategorier  

Arbetsterapeuternas arbete mot val av åtgärd  

Aktiviteter i dagliga livet som påverkas efter stroke  

Rehabiliterande åtgärder för att främja aktivitet • Funktionsträning 

• Aktivitetsträning  

• Hjälpmedel och anpassningar 
 

Faktorer av betydelse för rehabilitering • Patientens förutsättningar och 
begränsningar  

• Verksamhetens resurser  

• Socialt sammanhang  
 

Erfarenheter av åtgärder med påvisad evidens    
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5.1 Arbetsterapeuternas arbete mot val av åtgärd  
För att komma fram till och arbeta med en individuell anpassad åtgärd för patienten var 
arbetsterapeuterna eniga om att en bedömning måste genomföras. Hur bedömningen går till 
skiljde sig dock då några upplevde att de hade nytta av att använda instrument och andra inte. 
En del arbetsterapeuter upplevde att ett ifyllt instrument kan hjälpa patienten att se inom vilka 
områden problemen finns, medan andra enbart hade med sig instrumentet i tanken under 
bedömningen. För att få en helhetsbild berättade deltagarna att bedömningen bör ske både på 
funktion- och aktivitetsnivå, där bland annat instrument som ADL-taxonomin, Canadian 
Occupational Performance Measure (COPM), Nine hole peg test samt Grippit kan användas. En 
arbetsterapeut uttryckte att bedömning i aktivitet visar mer jämfört med siffror från ett 
bedömningsinstrument. Vid valet av åtgärd belyste arbetsterapeuterna även vikten av 
målsättning där konkreta mål är grundläggande för en lyckad rehabilitering.  
 

”När de börjar här så börjar vi alltid med att göra en rehabplan tillsammans, då är det med 
deras konkreta mål. Målen ska vara så konkreta att vi ska kunna utvärdera dem, de ska vara 
konkreta utifrån vardagen och vardagliga problem, det är det vi sätter upp.” 

 
Alla arbetsterapeuter var eniga om att målet ska utgå från patientens vilja och önskemål för att 
på så sätt skapa motivation till rehabilitering. De beskrev att patienterna ibland kan ha svårt för 
att sätta mål eller har för höga mål utifrån deras nedsättningar, i detta fall upplevde 
arbetsterapeuterna att de kan vara i behov av att styra och motivera patienten till rimliga mål. En 
deltagare lyfte vikten av att leda patienten till nuet och hjälpa patienten förstå vad som krävs för 
att nå det högre målet. Arbetsterapeuterna menade att patientens mål kan ses som en vision 
framåt men att de är i behov av att bryta ner målet till olika delmål.  
 

”Det är viktigt att ha ett mål att kämpa emot men att man då försöker bryta ner målet, vi har 
det här höga målet och det är ditt mål, men vi kanske kan börja med små delmål som vi har 
möjlighet att nå först och främst.” 

 

Under intervjuerna belyste arbetsterapeuterna att patienternas mål i tidig fas främst handlade 
om att kunna återgå till vardagen och bli självständig igen. De flesta deltagarna upplevde att det 
inte är så många patienter som fokuserar på hand- och armproblematik i första läget utan att det 
största hindret är att inte kunna gå.  
 

”I början är de mer motiverade till att träna på att gå än att träna med en arm som ändå är 
halvdöd. Det känns mer nyttigt att kunna gå, resa sig upp, det blir praktiskt att kunna de.”  

 

5.2 Aktiviteter i dagliga livet som påverkas efter stroke  
Arbetsterapeuterna erfar att det är de aktiviteter som patienten behöver klara av för att vara 
självständig i vardagen som oftast påverkas efter stroke. Det kan vara aktiviteter som på- och 
avklädning, personlig hygien, matsituationer samt förflyttning som påverkar personens förmåga 
till att vara självständig.  
 

”När det är påverkan på övre extremitet är det givetvis personlig vård, tvätta sig, klä sig och 
sen kan det handla om matsituationen, det kan handla om, ja i princip allt.” 

 
”Äta kan vara problem, äta själva måltiden om man tänker att de ska klara den helt själv, och 
skära och så vidare.” 
 

Arbetsterapeuterna berättade att aktiviteterna påverkas olika beroende på vilken 
funktionsnedsättning som uppstår efter skadan. De upplevde att det yttrar sig individuellt och 
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kan variera mycket beroende på vilken sida som är drabbad. Vanliga funktionsnedsättningar i 
övre extremitet som arbetsterapeuterna upplevde hos patienter efter en stroke är förlamning, 
spasticitet, känselbortfall samt nedsatt rörlighet, finmotorik, greppförmåga och styrka.  
 

”En hand är väldigt viktig förstås, om man inte kan använda sin hand eller arm så blir det 
mycket i vardagen som stjälper en.” 

 

5.3 Rehabiliterande åtgärder för att främja aktivitet   
Arbetsterapeuterna upplevde att patientens rehabilitering behöver bestå av en kombination av 
ren funktionsträning och aktivitetsträning. För att uppnå bästa resultat menade de att patienten 
hela tiden skall träna på sin högsta nivå allt eftersom utvecklingen sker. Så fort patienten klarar 
av att använda handen och armen ska de utnyttja den i aktivitet så mycket som möjligt, kan 
patienten exempelvis inte klippa ett papper med den försvagande handen kan den istället 
användas som stöd. Arbetsterapeuterna lade även stor vikt på att åtgärderna måste kännas 
meningsfulla för patienterna, en åtgärd får aldrig kännas larvig då patienten lätt kan tappa viljan 
till rehabilitering.  
 

5.3.1 Funktionsträning  
Arbetsterapeuterna berättade att olika åtgärder används beroende på vilken typ av 
funktionsnedsättning som uppstått efter skadan. I det akuta skedet ligger mycket fokus på att 
minska tonuspåslag och behandla svullnad. I detta skede är viloställningar, högläge och aktiv 
handträning effektivt för fortsatt rehabilitering.  
 
För att behandla spasticitet och öka rörligheten i armen och handen berättade 
arbetsterapeuterna att mycket handlar om rörelseuttag. I början av rehabiliteringen när 
patienten har mycket begränsad funktion jobbar arbetsterapeuterna med passiva rörelseuttag 
och kontrakturprofylax vilket motverkar stela leder och ökat tonus påslag. Deltagarna berättade 
utifrån erfarenheter att intensitet och varaktighet har stor betydelse för åtgärderna. I 
utformningen av rörelseträningsprogram berättade majoriteten att de stödjer sig på Bobaths 
angreppssätt och upplevde att bilaterala rörelser har en betydande effekt. 
 

”Passivt rörelseuttag när man inte har någon funktion alls, för att inte lederna ska stelna till 
eller att musklerna ska få ökat tonus, det är viktigt att upprätthålla funktionen även om den är 
passiv.”   

 
I patientens arbete med sina nedsatta funktioner berättade deltagarna att det finns en stor 
mängd åtgärder att använda. Till viss del kan arbetsterapeutens egen fantasi och kreativitet 
avgöra vilka åtgärder som är genomförbara. De lyfte att metoder och träningsmaterial kan vara i 
behov av att anpassas efter patienternas förutsättningar. Vid nedsatt greppförmåga och 
finmotorik är det grundläggande att träna på att greppa, släppa, spreta med fingrarna, knyta 
handen samt röra sin hand och arm. När patienten återfått tillräcklig funktion ansåg 
arbetsterapeuterna att den mest effektiva rehabiliteringen är att träna med olika material, 
storlek och höjd.  
 

”Handmotorik, det kan vara olika spel, plock grejer, pussel, det kan vara handträningsbordet 
som vi har här med olika grepp, smått och stort och i olika höjder. Skrivträning, dataträning, det 
finns mycket.” 

 
”Här kan han sitta och skruva, det finns olika storlekar och sen i vardagen så kan han försöka 
knäppa knappar, hemma sitter han och plockar med små mynt, 10-öringar som fanns förut och 
gem och allt möjligt sånt.” 
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När patienten återfått viss funktion blir åtgärden istället att successivt väva in träning i aktivitet 
allteftersom funktionen ökar. Arbetsterapeuterna berättade att de guidar och lär patienten 
självträna, patienten kan på så sätt utnyttja aktivitetsträning i sitt vardagliga liv och bli mer 
självständig.   
 

5.3.2 Aktivitetsträning  
I den akuta rehabiliteringen menade arbetsterapeuterna att fokus ligger på ADL för att patienten 
ska kunna återgå till vardagen. Arbetsterapeuterna beskrev att den individuella 
aktivitetsträningen ofta börjar med att träna i personlig vård, på- och avklädning samt 
matsituationer. I senare skede när patienten utför ADL belyste deltagarna att aktivitetsträningen 
blir mer individanpassad utifrån vad patienten vill klara just då, exempelvis putsa skorna.  
 

”Vi jobbar mycket med att försöka få in varaktiga strukturer och rutiner så de kan utnyttja den 
ökade förmågan hemma. Det är jätteviktigt.” 

 
”Aktivitetsträning är ändå det som fungerar bäst, vill man klara att ta på sig tröjan eller tvätta 
sig under armarna, då är det ändå det som man behöver träna på.” 

 
Arbetsterapeuterna upplevde att framsteg inom aktivitetsträning motiverar patienten till fortsatt 
rehabilitering då det blir tydligt att den klarat något och kan känna en tillfredställelse. Deltagarna 
belyste vikten av guidning i träningen, vilket innebär att visa patienten hur den kan använda sin 
påverkade arm/hand med befintlig funktion i aktivitet. Arbetsterapeuterna berättade att de 
använder sig av guidning för att få in rätt rörelser och minska felbelastning hos patienten.  
 

”I aktiviteten kanske man ger råd, ska vi prova såhär, gör såhär och så ger jag en instruktion 
och då kanske de upplever att det gick bättre.” 

 

5.3.3 Hjälpmedel och anpassning 
Arbetsterapeuterna upplevde att rehabiliteringen inte alltid blir som de tänkt sig, patientens 
funktion kanske aldrig kommer igång eller stannar av efter vägen. Arbetsterapeuterna var eniga 
om att de måste hitta andra sätt att utföra aktiviteterna på vilket ofta sker genom anpassning 
och kompensation. Vid anpassning berättade deltagarna att de ser över patientens hemmiljö för 
att underlätta vardagen, i vissa fall kan de även kompensera för patientens förlorade funktioner 
genom olika hjälpmedel, exempelvis ortoser och köksredskap.  

 

5.4 Faktorer av betydelse för rehabilitering 
Arbetsterapeuterna belyser att olika faktorer kan påverka hur rehabiliteringen fortskrider.    
Patientens förutsättningar och begränsningar, verksamhetens resurser samt patientens sociala 
sammanhang är de faktorer som arbetsterapeuterna upplever har störst påverkan på 
rehabiliteringen.    

 

5.4.1 Patientens förutsättningar och begränsningar  
Arbetsterapeuterna hade erfarenheter av att patientens motivation, vilja och drivkraft till 
rehabilitering har en betydande roll. De menade att det underlättar mycket om patienterna är 
träningsmotiverade och vill ta till sig träningen för att utvecklas. Olika erfarenheter framkom 
gällande patientens egen motivation, men majoriteten av arbetsterapeuterna menade att 
patienter som drabbats av stroke ofta är motiverade och tacksamma för rehabiliteringen. Alla 
deltagare var eniga om att det är svårare att arbeta med patienter som inte har egen vilja eller 
motivation. Arbetsterapeuterna upplevde också att nedsatt kognition och bristande insikt hos 
patienten kan vara ett hinder för rehabiliteringen. De beskrev att insikten är viktig för att 
patienten ska förstå vad den behöver träna samt vilka steg som krävs för att nå dit den vill.  
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”Har inte personen insikt i att det här är en nedsatt funktion som jag behöver träna, då kommer 
man ingenstans om de inte ser behovet av träning.” 

 
Arbetsterapeuterna beskrev även att patientens dagsform har en stor betydelse vid utförandet 
av åtgärder. Patienten kan påverkas av trötthet, smärta och nedstämdhet som kan variera från 
dag till dag. Deltagarna belyste också att tiden efter stroke och storlek på skadan är faktorer som 
påverkar utgången av rehabiliteringen. Arbetsterapeuterna måste ta hänsyn till patientens 
mående och kan därför behöva ställa in eller ändra upplägg för åtgärderna, vilket kan komma att 
påverka patientens rehabilitering.  

 
       5.4.2 Verksamhetens resurser  

Arbetsterapeuterna var eniga om att materiella resurser är en förutsättning för rehabilitering av 
övre extremitet, ett större utbud möjliggör individanpassade åtgärder samt variation i träningen. 
Det framkom att det finns skillnader gällande resurstillgångar mellan kommun och landsting. 
Arbetsterapeuterna inom landstingen upplevde att de har tillräckligt med materiella resurser för 
att erbjuda patienterna ett stort utbud av träning. Inom kommunal verksamhet framkom delade 
meningar om tillgången på material. En arbetsterapeut beskrev bristen på material och 
utrymme.  
 

”Det är lite bekymmersamt att man inte har ett stort bedömnings kit eller tränings kit man kan 
ta till, det finns inte inköpt i kommunen utan då får man bygga, klippa och klistra.” 

 
”Vi har svårt att jobba med rena aktiviteter här, vi har inte tillgång till något kök, vi har inte ens 
en vattenkran här inne.” 

 
Deltagarna var överens om att personer som drabbats av stroke är i behov av livslång träning. 
Inom landstinget beskrev arbetsterapeuterna att vårdtiderna blir allt kortare och ansvaret slussas 
ut till kommunerna. På grund av platsbrist upplevde arbetsterapeuterna detta som ett hinder då 
de i vissa fall vill erbjuda patienterna mer rehabilitering inom slutenvården. I ett län har ett 
mobilt stroketeam bildats vilket har förbättrat rehabiliteringen genom möjligheten att erbjuda 
träning i hemmet.  
 

”Vårdtiderna är kortare, fast nu har vi mobila stroketeamet och det är en jättebra hjälp. Vi vet 
att de får bra träning hemma också.” 

 
Merparten av arbetsterapeuterna upplevde att tiden för enskilda träningstillfällen för patient 
tillsammans med arbetsterapeut är begränsad. Några deltagare menade att fler arbetsterapeuter 
hade varit en tillgång som gynnat patienternas rehabilitering. Arbetsterapeuterna beskrev att de 
försöker engagera omvårdnadspersonalen på avdelningen för att få in mer vardagsrehabilitering, 
men ser även att den personalgruppen begränsas när det gäller tidstillgång och resurser. En 
deltagare tror att arbetsterapeutbiträden hade kunnat stötta med träning som kräver intensitet 
och varaktighet.  

 

5.4.3 Socialt sammanhang 
Det sociala nätverket kring patienterna är något som arbetsterapeuterna upplevde både kan vara 
möjliggörande och hindrande för rehabiliteringen. Deltagarna hade erfarenheter av att patienter 
med engagerade anhöriga blir mer motiverade till rehabilitering då de får mycket stöttning och 
peppning hemifrån. Dock belyste arbetsterapeuterna att det krävs en kommunikation mellan alla 
parter för att inte stjälpa rehabiliteringen då anhöriga lätt kan hjälpa till för mycket i utförandet 
av aktiviteter. Personer utan anhöriga har varken någon att dela med- eller motgångar med vilket 
kan påverka motivation till rehabilitering.  
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”Har patienten ett nätverk och förstående personer runt omkring sig så har den mycket vunnet 
på det.” 
 

Inom både landsting och kommun sker träning individuellt och i grupp. Arbetsterapeuterna 
upplevde att gruppträning har en positiv inverkan på patienterna då de ger varandra mycket 
stöttning och kan leva sig in i varandras problem och framgångar. Arbetsterapeuterna belyste 
också att det sociala utbytet i gruppen är viktigt för att patienten ska känna delaktighet och 
gemenskap.  
 

”Det är jätteviktigt med den sociala delen, att prata väder och vind eller vad som helst, det 
både peppar och stärker.” 

 

5.5 Erfarenheter av åtgärder med påvisad evidens   
Arbetsterapeuterna hade olika åsikter om att arbeta strikt enligt en metod. Bilateral träning är en 
åtgärd som majoriteten av arbetsterapeuterna använde sig av. De upplevde att åtgärden är bra i 
början av rehabiliteringen när patienten inte har så mycket funktion i arm och hand. De 
berättade även att de lär ut bilateral träning till patienterna då många patienter kan överföra 
metoden till vardagsträningen. 
 
Samtliga arbetsterapeuter kände till CI-terapi men var tydliga med att det inte finns tillräckligt 
med resurser för att kunna utföra åtgärden. Arbetsterapeuterna berättade att det varken finns 
tid och pengar för åtgärden då den kräver träning ett flertal timmar varje dag. De berättade även 
att det är svårt att hitta patienter till åtgärden då det finns snäva kriterier som patienten ska 
uppfylla. Arbetsterapeuterna beskrev däremot att de använder tanken med CI-terapi i 
aktivitetsträningen. Exempelvis upplevde arbetsterapeuterna att den friska handen lätt vill hjälpa 
till i patientens aktivitetsutförande. I denna situation måste arbetsterapeuterna aktivt påminna 
patienten om fördelarna med att använda sin svaga hand och arm. Arbetsterapeuterna 
berättade olika sätt de använder för att utesluta den friska handen bland annat genom att låta 
patienten sätta sig på den friska handen under aktivitet.   
 

”Jag berättar gärna om CI-terapi för att få dem att förstå att det är så mycket som hänger på 
hur mycket de använder sin svaga sida i alla uppgifter och speciellt i den personliga vården.”  

 

6. Diskussion  
6.1 Metoddiskussion   
Den kvalitativa metoden valdes för att studien skulle beskriva arbetsterapeuters erfarenheter. 
Valet av metod stärks av den kvalitativa forskningsintervjuns utgångspunkt i att försöka förstå ett 
fenomen utifrån deltagarnas synvinkel och erfarenheter (22). En kvantitativ metod med enkäter 
hade kunnat vara ett alternativ för att få fler antal deltagare till studien (19). Dock ansågs inte 
denna metod vara relevant utifrån studiens syfte då författarna var ute efter innehållsrika svar 
baserade på deltagarnas erfarenheter.  
 
I urvalsprocessen inkluderades deltagare från olika kontexter som hade olika lång 
arbetserfarenhet, vilket gav en variation av erfarenheter och speglar hur vårdkedjan ser ut. 
Lundman och Graneheim (20) menar att strategiska urval ökar resultatets giltighet genom att 
välja personer som kan ge bra svar och täcka fler perspektiv inom området (20). En nackdel med 
urvalet var att det inte arbetade män på de tillfrågade enheterna vilket gjorde att perspektiv kan 
ha missats. Författarna valde medvetet att exkludera distriktsarbetsterapeuter då de träffar 
patienterna under kortare stunder och inte i lika intensiva perioder. Detta gör att den livslånga 
rehabiliteringen i hemmet inte finns med i denna studie.  
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Data samlades in via semistrukturerade intervjuer som gav deltagarna möjlighet att berätta fritt 
utifrån intervjuguiden. Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte, litteratur samt 
författarnas förförståelse. Utifrån studiens centrala begrepp som finns i syftet (erfarenheter, 
åtgärder, övre extremitet, stroke) utformades frågor till intervjuguiden. För att säkerställa så att 
syftet besvarades valde författarna att genomföra en pilotintervju (19). Efter genomförandet av 
pilotintervjun gjordes inga förändringar av intervjuguiden. Pilotintervjun bedömdes svara till 
syftet och inkluderades därför i resultatet. Med hjälp av litteraturen utformades frågor med rätt 
frågeord för att få fram deltagarnas erfarenheter. Litteraturen bidrog även med att frågor 
ställdes i en logisk ordning med bakgrundsfrågor, huvudfrågor samt avslutningsfrågor (19, 22). En 
av författarna hade tidigare arbetserfarenheter och kunskap inom området vilket utgjort en risk 
för att förförståelsen påverkade utformningen av intervjuguiden. Tidigare erfarenheter, kunskap 
och förutfattade meningar kring fenomenet kan prägla resultatet på ett positivt och negativt sätt 
(20). På grund av tidigare kunskap kan frågor omedvetet ha uteslutits, dock anser författarna att 
förförståelsen i detta fall har bidragit till att utforma relevanta frågor inom området. Genom att 
använda sig av sin förförståelse öppnas nya möjligheter till en djupare förståelse för fenomenet 
(20), detta stärker trovärdigheten för studien. Intervjuguiden ansågs bidra till att en likvärdig 
struktur upprätthölls under intervjuerna och gav författarna en känsla av trygghet.  

 
Tillvägagångsättet med att författarna valde att intervjua varannan gång kan ha påverkat 
resultatet då deltagarna kan ha fått frågorna formulerade på olika sätt (19). Den tydliga 
intervjuguiden kan dock ha hjälpt till att ställa liknande följdfrågor till samtliga deltagare. 
Författarna var ovana intervjuare vilket kan ha påverkat förmågan att hålla intervjun levande. 
Ämnet stimulerade dock deltagarna som var villiga att berätta och förklara vilket gjorde att 
intervjuerna flöt på bra. Efter att några intervjuer genomförts och resterande bokats in fick 
författarna förfrågan av några deltagare om tillgång till intervjufrågorna innan intervjun. Beslut 
togs om att inte skicka ut frågorna i förväg då spontana svar från deltagarna kunde uteblivit. Om 
deltagarna fått frågorna innan hade de haft möjlighet att förbereda sig genom diskussion med 
kollegor. Detta hade gett möjlighet till utförligare svar men risken att svaren inte återspeglade 
deras erfarenheter hade ökat.  
 
Tidigt under studiens gång uppmärksammades det att deltagarna hade liknande erfarenheter. 
Datamättnad ansågs vara uppnådd efter sju intervjuer då materialet bedömdes vara tillräckligt 
innehållsrikt för att kunna besvara syftet. Datamaterialet delades upp och författarna 
transkriberade lika många intervjuer var. Innan transkriberingen bestämdes ett antal regler om 
hur intervjuerna skulle transkriberas. Detta ansågs som en fördel då författarna kunde ta fram 
likvärdiga analysenheter. I analysarbetet plockades material som inte svarade till syftet bort. En 
risk med detta tillvägagångssätt var att för mycket material kan ha försvunnit vilket kan ha 
resulterat i att meningar tappat sitt sammanhang. Om författarna upplevde otydligheter i 
materialet gick de tillbaka och kontrollerade rådatan. Författarna gjorde analysen tillsammans 
genom att diskutera olika tolkningar av materialet för att minska feltolkningar och för snabba 
slutsatser. Genom att utföra analysen tillsammans stärks tillförlitligheten för studien (20). I 
denna studie beskrivs författarnas tillvägagångssätt om hur analysen genomförts på ett tydligt 
sätt. Lundman och Graneheim uttrycker att en tydlig beskrivning av analysarbetet också kan 
stärka tillförlitligheten (20). I resultatet användes citat för att underlätta för läsaren att tolka 
resultatet vilket stärker studiens giltighet (20). För att möjliggöra överförbarheten är resultatet 
tydligt beskrivet baserat på deltagarnas erfarenheter vilket gör att läsaren själv kan överväga 
huruvida resultatet kan överföras till andra sammanhang (19). Författarna anser att studiens 
resultat kan överföras till andra arbetsterapeuter inom intensiv strokerehabilitering då 
deltagarnas erfarenheter liknade varandra. Arbetsterapeuter som inte jobbar i den intensiva 
rehabiliteringen får själva bedöma om överförbarheten är möjlig. 
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Utifrån att författarna tagit hänsyn till de forskningsetiska huvudkraven framkom det tydligt i 
informationsbrevet om vad studien skulle innebära och kräva av deltagarna samt att deltagandet 
var frivilligt med möjlighet att avbryta. Arbetsterapeuterna fick själva godkänna deltagande och 
bedöma vilka risker som skulle kunna komma att medföras. De risker författarna kunde se med 
studien var i så fall förlorad arbets-/patienttid men med hänsyn till intervjuns längd ansågs risken 
liten. Eftersom resultatet i studien kan komma att främja patients vård bedömdes vinsten vara 
större än den förlorade tiden som uppkom när arbetsterapeuterna deltog i studien. Frågorna i 
intervjuguiden bedömdes inte vara känsliga för deltagarna dock kan frågorna ha väckt tankar och 
funderingar kring yrkesrollen och utförandet av arbetsuppgifter. Författarna bedömde att 
kunskapen som kan uppkomma från studien väger mer än möjliga risker.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med 
rehabiliterande åtgärder för personer med nedsatt funktion i övre extremitet efter stroke.  
Resultatet visar vägen mot val av individuell åtgärd och tydliggör att arbetsterapeuterna grundar 
rehabiliteringen på åtgärder som påvisat evidens som de anpassar efter tidigare erfarenhet och 
kunskap, förutsättningarna hos patienten samt verksamhetens resurser. Resultatet tydliggör 
även vad som skulle kunna främja ett utökat användande av åtgärder som påvisar evidens.  
  
Deltagarna i studien belyste vikten av att göra bedömningar på både funktion- och aktivitetsnivå 
för att skapa förutsättningar att formulera en rehabiliteringsplan. Detta stämmer överens med 
Model Of Human Occupation (MOHO) (11) som belyser vikten av att skapa en förståelse av 
klienten och dess behov. Kielhofner beskriver att en helhetsbedömning av patientens situation 
ger möjlighet till att sätta rätt mål och välja en passande åtgärd (11). Arbetsterapeuternas tänk i 
bedömning och målsättning stämmer överens med beskrivningar av terapeutiskt resonemang i 
MOHO (11).  
 
Resultatet visar att patientens vilja och önskemål är centrala i målsättningen och att 
arbetsterapeuten ibland kan behöva stötta patienten att hitta rimliga mål utifrån deras 
förutsättningar. Resultatet tydliggör att det är patientens nedsättningar som avgör hur mycket 
arbetsterapeuten behöver gå in och styra målsättningen. Liknande resultat framkom i en tidigare 
studie (23) som identifierar tre olika sätt för målsättning: arbetsterapeuten bestämmer, 
arbetsterapeuten leder samt patienten bestämmer. Tillvägagångsättet i studien grundade sig på 
patientens förmåga till deltagande (23).  
 
I studiens bakgrund beskrevs olika aktiviteter som kan påverkas efter stroke, exempelvis äta, klä 
på/av sig och duscha (17). Detta stämmer överens med den erfarenhet denna studie beskrev 
gällande vilka aktivitetsbegränsningar som uppstår. I resultatet framkom det att patientens 
önskemål om aktivitetsträning berodde på i vilken fas av rehabiliteringen de befann sig i. I den 
tidiga fasen låg fokus på att utföra ADL-aktiviteter för att kunna bli självständig och återgå till 
hemmet och i den sena fasen när patienten kommit hem kan aktiviteter istället bli riktade mot 
intressen och aktiviteter utanför hemmet. Flera deltagare beskriver att de korta vårdtiderna 
inom landstingsanknuten vård påverkar målen för rehabilitering. Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (24) styr vårdtiderna inom slutenvården och påverkar 
patientens väg vidare i vårdkedjan (24). De korta vårdtiderna gör det primärt att klara av 
personlig hygien och förflyttningar så självständigt som möjligt för att underlätta vid hemgång. 
Detta kan förklara att slutenvården till stor del prioriterar dessa aktiviteter i rehabiliteringen och 
att fokus i den kommunala vården kan ha mål relaterade till andra meningsfulla aktiviteter i 
dagliga livet.  
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Deltagarna i studien betonade att resurstillgångar påverkar hur rehabiliteringen utformas. På de 
tillfrågade sjukhusen ansågs de materiella tillgångarna vara tillräckliga, medan det i kommunen 
framkom delade meningar. De materiella resurstillgångarna mellan sjukhus i både små och stora 
städer skiljde sig inte mycket åt. I kommunerna visade sig en större kommun vara mer 
tillfredsställd med lokaler och materiella resurser än den mindre kommunen. Författarna tror att 
de kan bero på att resurser ser olika ut beroende på kommunens storlek samt hur kommunen 
väljer att fördela de ekonomiska resurserna. De skillnader som återspeglas grundar sig troligtvis 
på den kommunala självstyrelsen som innebär att en självständig och fri bestämmanderätt skall 
finnas för kommuner och landsting (25).  
 
I studien framkom det att mobila stroketeam kan vara en tillgång då rehabiliteringen snabbt kan 
fortsätta i hemmiljö. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (26) belyser 
fördelarna med tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö. Mobila 
stroketeamet minskar antalet vårddagar på sjukhus och därav minskar bristen på vårdplatser 
utan att överlåta mer ansvar och arbetsuppgifter till den kommunala verksamheten. SBU menar 
att koordinerad utskrivning och hemrehabilitering därför sannolikt kan ses som en 
kostnadseffektiv åtgärd (26). Även Socialstyrelsen (1) belyser att tidig understödd utskrivning 
från sjukhus till hemmet är kostnadseffektivt och att det även kan medföra besparingar på 
nationell nivå (1). Andra fördelar är att koordinerad utskrivning och hemrehabilitering minskar 
både antalet dödsfall relaterat till stroke samt behovet av andras hjälp för att klara personliga 
aktiviteter i dagliga livet (26). Författarna tror att tidig rehabilitering i hemmiljö också främjar 
patientens deltagande i dagliga aktiviteter eftersom träningen sker i den miljö patienten skall 
befinna sig i. Genom att träna i en känd miljö samt med närstående omkring kan en trygghet 
utvecklas hos patienten som underlättar rehabiliteringen. SBU redogör att mobilt stroke team 
inte används på merparten av sjukhusen i Sverige (26). Mobilt stroke team medför fördelar 
utifrån vårdens bristande resurser vad det gäller platsbrist och ekonomi, därav ser författarna 
behovet att fler sjukhus startar upp och använder sig av åtgärden.  

 
I resultatet framkom det att patientens sociala nätverk har en betydande roll och kan påverka 
rehabiliteringen både på ett positivt eller negativt sätt. Arbetsterapeuterna i studien belyste 
vikten av att kommunicera med anhöriga så att de inte stjälper patientens rehabilitering. Ekstam 
et al. (27) beskriver i sin studie anhörigas olika förhållningsätt till förändringar i vardagen efter 
stroke. Förhållningsätten styrs av anhörigas syn på att involvera träning i vardagen. Studiens 
resultat visar att patientens rehabilitering blir effektivare om anhöriga är delaktiga. Resultatet i 
studien stödjer denna studie om vikten av att involvera samt informera anhöriga om vad som 
gynnar sin närståendes rehabilitering. Dessa resultat tydliggör betydelsen av att hitta en balans 
för hur mycket anhöriga skall hjälpa till. Balans kan uppnås genom att anhöriga får utbildningar 
för en ökad förståelse kring sjukdomen och dess rehabilitering (1) 
 
Deltagarna i studien beskrev att träning i grupp har en positiv inverkan på patienten. Det 
stämmer överens med en annan studie där det framkom att patienter som utövat gruppträning 
känner stor tillfredställelse och en känsla av gemenskap. Detta upplevdes både som ett stöd och 
en drivande faktor i rehabiliteringen (4). 
 
Tidigare forskning beskriver att det finns effektiva rehabiliteringsmetoder för att främja aktivitet 
efter stroke (2–7). Resultatet i denna studie visar att dessa åtgärder inte används fullt ut i 
praktiken på grund av bristande resurser så som tid, pengar och personal. Utöver bristande 
resurser kan valet av åtgärd påverkas av arbetsterapeuternas tidigare erfarenhet och kunskap 
samt patientens förutsättningar. Resultatet påvisar att deltagarna i studien arbetar 
evidensbaserat då de inkluderarar de fyra delarna för ett kliniskt beslutsfattande. Kunskap om 
evidens, klinisk erfarenhet, kännedom om tillgängliga resurser samt kännedom om patientens 
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erfarenheter är de delar som arbetsterapeuterna bör ta hänsyn till för att kunna arbeta 
evidensbaserat i den kliniska verksamheten (28).  
 
Spegelterapi var en åtgärd som togs upp i bakgrunden beskrevs inte i resultatet då ingen av 
arbetsterapeuterna hade någon större erfarenhet av den. Tidigare studier med ursprung från 
Indien och Turkiet beskrev spegelterapi som en åtgärd med påvisad evidens (2,3). Utifrån detta 
kan författarna dra slutsatsen att kulturella aspekter kan vara en anledning till varför 
arbetsterapeuterna inte använde sig av metoden trots att det finns evidens för den.  
 
Fler kvalitativa studier kan bidra med kunskap ur fler perspektiv, så som patientens upplevelse av 
rehabiliteringen eller den livslånga rehabiliteringen inom hemsjukvården. Denna studie berör en 
liten del av Sverige och författarna tror att arbetsterapeuternas erfarenheter kan skilja sig åt 
beroende på var i landet studien genomförs. Eftersom arbetsterapeuterna var eniga om att 
patienter som drabbats av stroke är i behov av livslång träning skulle vidare forskning kunna 
inkludera distriktarbetsterapeuter i en liknande studie. Detta skulle kunna öka kunskapen om hur 
livslång rehabilitering av övre extremitet efter stroke kan implementeras i den kommunala 
hemsjukvården.  
 

7. Slutsats 
Arbetsterapeuterna arbetar evidensbaserat då de använder åtgärder med påvisad evidens men 
modifierar dessa utifrån erfarenhet och kunskap, verksamhetens resurser samt patientens 
förutsättningar. Resultatet beskrivs utifrån arbetsterapeuternas erfarenheter som belyser vikten 
av att göra en bedömning och ha balans mellan funktion- och aktivitetsträning. Alla dessa 
faktorer kan antingen möjliggöra eller hindrar patientens rehabilitering. Genom att ha kunskap 
om och ta hänsyn till faktorerna kan arbetsterapeuterna fortsätta erbjuda evidensbaserad vård 
och därmed främja patienternas rehabilitering på ett effektivt sätt.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du jobbat som arbetsterapeut? 

- Hur länge har du jobbat med strokepatienter? 

- Utöver din grundutbildning, har du någon kompetensutbildning inom stroke? 

- Vilken patientgrupp jobbar du med? Ålder, stadie efter stroke? 

 

Huvudfrågor 

Berätta vilka aktivitetsbegränsningar du upplever är vanligast till följd av påverkan i övre 

extremitet efter stroke?  

Upplever du att det finns någon aktivitet som patienterna ofta vill träna på eller klara av? 

- Varför tror du att den är viktigast?  

 

Berätta tillvägagångssättet när du väljer åtgärd? 

Använder du något instrument?  

Utgår du från någon metod i ditt arbete? 

 

Berätta vilka åtgärder du använder mest för övre extremitet? 

Är det någon åtgärd du tycker bättre om att använda/återkommer ofta till?  

Upplever du att det finns några faktorer som möjliggör och hindrar en åtgärd?  

 

Avslutning 

Känner ni till åtgärder som CI-terapi, spegelterapi, bilateral träning?  

- Har du några erfarenheter/tankar kring dem? 

Har du något mer du vill tillägga? 

Om det dyker upp några funderingar, kan vi kontakta dig igen? 
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